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طيب!!!

»سوق«.. سلوك )2(
حتدثت باألمس عن أننا في مصر جنحنا في إنشاء 
شبكة طرق رائعة، وفشلنا في تقومي اعوجاج سلوك 

أغلب سائقي السيارات.. بأنواعها.
وقلــت إن األمر ال يقتصر فقط على عدم معرفة 
قواعد املرور، أو االلتزام بآداب قيادة السيارات، وإمنا 
تخطى ذلك إلى سلوك يؤثر - في قناعتي - على األمن 
القومي املصري من خالل بــث الفرقة في املجتمع، 
وزعزعة الوحدة الوطنية واالجتماعية ونشــر الكفر 
باملساواة أمام القانون.. وأخيرا نسف االنتماء وقتل 

الروح الوطنية.
وأعني بذلك ســلوك »بعض« أصحاب السيارات 
اخلاصة )املالكي( الذين »ميزوا« سياراتهم بصبغ زجاجها 
اخللفي واجلانبي باللون األسود القامت، واكتفوا بوضع 
»نســر ذهبي« ضخم على الزجاج اخللفي، وغالباً ما 
يصحب ذلك طمس للوحات املعدنية، أو صنع لوحات 
خاصــة بأرقام أصغر حجماً، واجلديد هذا العام كان 

إضافة عبارة »هيئة قضائية«!!
 مثل هذا السلوك »املشني« ال يضر فقط بالسلم 
االجتماعي، لكنه ينخر في أساس مبدأ املواطنة، وال 
أظن أن ضابط شرطة حقيقيا أو ضابط جيش محترما 
أو وكيــل نيابة ميثل القانــون أو قاضيا مهابا يقوم 
واعياً بســلوك مثل هذا الســلوك املعيب، وهنا يقع 
العبء األكبر على املسؤول عن تطبيق القانون، وأيضاً 
على املشــرع الذي عليه أن يتفهم األثر السلبي ملثل 
هذا السلوك وبالتالي يشدد العقوبة لتصل إلى حجز 
املركبة »فعلياً« ملدة »موجعة«، وسحب رخصة قيادة 
صاحبها، ثــم مصادرة املركبة وإلغاء رخصة القيادة 

متاماً إذا تكررت املخالفة.
أما املســؤول عن تطبيق القانون ـ رجل الشرطة 
- فيجب أن تصدر له تعليمات مشددة للتصدي لهذه 
الظاهرة املقيتــة التي يتعدى ضررها مجرد املخالفة 
املرورية، ويقوم بتطبيق القانون بصرامة على اجلميع 
مهما كانت مناصبهم ورتبهم، فالدســتور املصري 
ســاوى بني اجلميع، ولم مييز فئة على أخرى ال في 

ملكية السيارات اخلاصة وال غيرها.
رحم اهلل الراحل العبقري خالد صالح الذي جسد 
املشهد الرائع الذي حتدث فيه عن األوضاع االجتماعية 
داخل مصر وقتها بقوله: »محدش يقدر يعيش مطمن 
إال التالتة دول: اجلهات الســيادية ومنظومة العدالة 
)القضاء والنيابة والشرطة(، ومنظومة الثروة.. دول 

الفئات اآلمنة ليوم الدين«! فانتبهوا أيها السادة!!
٭ مالحظــة أخيرة: هل هنــاك عقوبة رادعة ملن 
يضع بوقاً يطلق أصوات سيارات اإلسعاف والشرطة 
واملطافئ في ســيارته اخلاصة؟! أم أننا حقاً وصلنا 

مرحلة الـ بي بي؟
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

إسرائيل إليران: سورية ستصبح ڤيتنامكم وستسيل دماؤكم ما لم تخرجوا
عواصــم - وكاالت: هــدد 
الدفــاع اإلســرائيلي  وزيــر 
نفتالي بينيت، بتحويل سورية 
إلى ڤيتنام بالنســبة إليران، 
متعهدا مبنع التمركز العسكري 
اإليراني في األراضي السورية، 
داعيــا لالنتقال من الردع إلى 
الهجــوم. وقــال بينيــت، في 
مؤمتــر نظمته أمس صحيفة 
»Makor Rishon« ونقل موقع 
قنــاة »روســيا اليــوم« عنه: 
»ليس ســرا أن إيران تسعى 
إلى فرض طــوق ناري حول 
بالدنــا، ومتركــزت في لبنان 
وحتاول إرســاء وجودها في 
سورية وغزة وأماكن أخرى«.
وأضــاف بينيــت: »علينا 
االنتقال من الردع إلى الهجوم. 
وسنســتطيع إخــراج قوات 
العــدو اإليراني من ســورية 
حال توافر حــزم كاف لدينا. 
ال وجود ملا يبحثون عنه على 

حدود دولة إسرائيل«.
الدفــاع  وزيــر  وتابــع 
اإلســرائيلي: »نقــول إليران 
إن سورية ســتصبح ڤيتنام 
بالنسبة لكم. ولو بقيتم هناك 
فستسيل دماؤكم ألننا سنعمل 
بالكلل حتى انســحاب قوات 
العدوان اإليراني من سورية«.
ويأتــي هــذا التصريــح 
بعــد أن أكد وزيــر اخلارجية 
واالســتخبارات اإلسرائيلي، 
اســرائيل كاتــس، أن حكومة 

أمــس  »مجهــوال« اســتهدف 
األول مواقع للقوات اإليرانية 
وامليليشيات املوالية لها بريف 
دير الزور الشــرقي، بشــرق 
سورية، ما أسفر عن مقتل ما 

ال يقل عن 5 عناصر.
وذكر املرصد أن الطائرات 
استهدفت مساء السبت مواقع 
إيرانيــة فــي منطقــة احلزام 
مدينــة  بأطــراف  األخضــر 

البوكمال، شرقي دير الزور.
وأضاف ان القصف أسفر 

عما تقوم به القوات السورية 
والروســية في املنطقة، التي 
من املفترض أن يكون مسؤوال 
عن »خفض التصعيد« فيها، 
والتركيــز فــي املقابــل على 
منطقة شمال شــرق سورية 
حيث املواجهات واالحتكاكات 

مع املسلحني األكراد.
وأوضح ان أكثر من 38 ألف 
مدني اضطروا إلى النزوح من 
الريف الشــرقي ملدينة معرة 
النعمــان وتوجهوا إلى أعزاز 

والباب وعفرين بريفي حلب 
الشــمالي والشمالي الشرقي، 
وبعضهم اآلخر ذهب إلى مدينة 
إدلب وغيرها، وســط ظروف 

إنسانية صعبة.
وسجلت مناطق ريف إدلب 
اجلنوبي حركة نزوح مماثلة 
جتــاه مناطــق أخــرى »أكثر 
أمانا«، جراء التصعيد اجلوي 

الروسي والسوري ايضا.
وقال مدير فريق »منسقو 
استجابة سوريا«، محمد حالج، 
إن الفريق وثق نزوح أكثر من 
١8 ألف نسمة خالل ٢4 ساعة، 
من املنطقة املمتدة من ناحية 
كفرنبــل جنوبي إدلب وحتى 

ناحية أريحا شرقا.
وأضاف حالج بحســب ما 
نقــل عنه موقع »عنب بلدي« 
أن عملية اإلحصاء للنازحني 
مســتمرة فــي ظــل الظروف 
الصعبة التي تشهدها املنطقة، 
متوقعا ارتفاع احلصيلة بسبب 
التصعيــد. وكثف  اســتمرار 
الطيــران احلربــي الروســي 
واملروحي غاراته على جنوب 
الطريــق الدولــي »M4« فــي 
املناطق الواصلة بني مدينتي 
كفرنبل وأريحــا بريف إدلب 
اجلنوبي، وذلك بهدف تفريغ 
تلك املناطق من سكانها، السيما 
منطقة جبل الزاوية، لتسفر عن 
مقتل ٢١ شخصا بينهم أطفال 

بحسب »الدفاع املدني«.

عــن مقتل ما ال يقل عن 5 من 
امليليشيات املوالية إليران.

من جهة أخرى، أفاد املرصد 
بأن العمليات العسكرية التي 
تشنها القوات السورية بدعم 
من روسيا، في منطقة خفض 
التصعيد التي تشمل محافظة 
إدلب ومحيطها، شمال غربي 
البــالد أجبرت نحــو 38 ألف 
مدنــي علــى النــزوح خــالل 
أســبوع واحد. واتهم املرصد 
اجلانب التركي بغض الطرف 

التصعيد في إدلب يجبر نحو 60 ألف مدني على النزوح

)أ.ف.پ( فستان عرس في واجهة محل مدمر نتيجة الغارات في بلدة بليون بريف ادلب امس 

الــوزراء، بنيامــني  رئيــس 
إمكانيــة  نتنياهــو، تــدرس 
»قصف إيران« ملنع حصولها 
على األسلحة النووية، وقال: 
»هــذا خيار قائم. لن نســمح 
امتــالك  أو  إليــران بإنتــاج 
األســلحة النووية. سنتحرك 
عســكريا إذا كان هذا خيارنا 

األخير«.
وفي غضون ذلك، كشــف 
الســوري حلقــوق  املرصــد 
طيرانــا  أن  عــن  اإلنســان 

»الرئاسة« تنتقد محطة إيطالية 
أجرت لقاء مع األسد ولم تبثه

اتفاق روسي - تركي إلمداد رأس 
العني وتل أبيض بكهرباء »تشرين«

وكاالت: اتفق مسؤولون روس وأتراك على سحب 
الكهرباء من سد »تشرين« الذي تسيطر عليه احلكومة 
الســورية، إلى املناطق التي ســيطر عليها »اجليش 
الوطنــي« املعــارض بدعم من تركيــا، مؤخرا في تل 
أبيض ورأس العني. وقالت وزارة الدفاع التركية في 
بيان لها أمس، إن مباحثات بني مســؤولني عسكريني 
أتــراك وروس، جرت في عني عيســى، أســفرت عن 
إيصــال التيار الكهربائي إلــى ريف مدينة تل أبيض 
من سد »تشرين« شرق الفرات. وكان املتحدث باسم 
القوات الروســية في ســورية بوريس فوميتشيف، 
أعلن في مؤمتر صحافي مع قادة من »اإلدارة الذاتية« 
الكرديــة، في ١7 من نوفمبر املاضي، أن قوات النظام 
السوري سيطرت على سد »تشرين«. وقالت الوزارة 
إن العمــل جار من أجل إيصــال التيار الكهربائي إلى 
مركز املدينتني الواقعتني بالقرب من احلدود التركية. 
ويبعد الســد ٩٠ كيلومترا عــن مدينة حلب، وتنتج 
احملطة الكهرومائية فيه نحو 63٠ ميغاواط، ويعتبر 

ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سورية.

دمشقـ  د.ب.أ: انتقدت رئاسة اجلمهورية السورية 
محطــة تلفزيونية أوروبية أجــرت لقاء مع الرئيس 

بشار األسد ولم تقم ببثه وفق املوعد احملدد.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
تابعة للرئاســة السورية بأن »محطة راي نيوز ٢4« 
اإليطاليــة أجرت لقاء مع الرئيس األســد عبر املدير 
التنفيذي لــراي واملذيعة لديهم مونيــكا ماجيوني، 
ومت إجــراء اللقاء بتاريخ ٢6 نوفمبر املاضي، كما مت 
االتفاق على أن يكون البث ليل يوم االثنني املاضي.

وأضافت الرئاســة الســورية أن »احملطة أبلغت 
الرئاســة في اليوم احملدد للبث أنها تريد االستئذان 
بتأخيــر البث، وذلك ألســباب غيــر مفهومة، وتكرر 
طلب تأخير البث أكثر من مرة ولم يتم حتديد موعد 
للبث من قبل احملطة املذكورة حتى اآلن ما يوحي بأن 
اللقاء لن يبث«. وقالت الرئاســة السورية إن املكتب 
السياســي واإلعالمي في رئاسة اجلمهورية العربية 
الســورية يؤكد أنه إن لم يتــم بث اللقاء كامال خالل 
اليومني القادمني، فإننا ســنقوم ببثه على حســابات 
الرئاسة على وسائل التواصل االجتماعي وعلى اإلعالم 

الوطني اليوم مساء.

مملوك زار القامشلي لبحث »اإلدارة احمللية« وسحب أبناء العشائر من »قسد«
عواصم - وكاالت: أكدت مصادر إعالمية 
مقربة من احلكومة الســورية، عقد لقاء بني 
رئيس مكتب األمن الوطني الســوري علي 
مملوك، وبني العشائر الســورية في مدينة 
القامشلي، من أجل مطالبتهم بسحب أبنائهم 
من صفوف قوات سوريا الدميوقراطية )قسد( 

التي يسيطر عليها األكراد.
ونقلت صحيفــة »الوطن«، عن مصدر 
»مطلع«، أن مملوك اجتمع اخلميس املاضي 
مع نحو 30 شيخا من وجهاء العشائر العربية 

في مدينة القامشلي، و»كانت األجواء إيجابية«.
وأضاف املصدر أن الهدف من زيارة مملوك، 
»هو لم الشــمل وإعطاء دفــع وطني باجتاه 
حتقيق املصلحة العليــا، ومواجهة األخطار 
التي تواجه السوريني وعلى رأسها« العملية 
العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية التي تهيمن على »قسد«.
وقالت »الوطــن« نقال عن عضو مجلس 
الشعب الســوري نواف امللحم، إن وفدا من 
دمشق يضم أحزابا وأعضاء في مجلس الشعب 

قدم لشخصيات وقوى في شمال شرق سورية 
مشروع »اإلدارة احمللية« املوجود في الدستور 
السوري لعام 2012، لتدار وفقه تلك املناطق، 
موضحا أن تلك القوى لم ترفض املشــروع 

وبذات الوقت لم تعط موافقتها عليه.
وجتدر اإلشارة إلى وجود »إدارة ذاتية 
لشمال وشرق ســورية«، وهي منطقة في 
شمال وشرق ســورية أنشأ فيها األكراد 
حكما ذاتيا بحكم األمر الواقع، وتســيطر 

عليها »قسد«.

وقال: في اللقاءات السابقة، طرحوا مشروع 
)ما يســمى( اإلدارة الذاتية ونحن سلمناهم 
مشروع اإلدارة احمللية، لنتناقش في هذين 

املشروعني.
لكن بحسب وكالة »هاوار« التابعة ملا يسمى 
إلدارة الذاتيــة، إن مملوك التقى، مع اللجنة 
األمنية في محافظة احلسكة ومع شيوخ العشائر 
العربية وعدد من الشخصيات في صالة مطار 
القامشلي ملدة أربع ساعات، لدعوتهم لسحب 

أبنائهم من صفوف »قسد«.

طارق عامر: 200 مليار دوالر تدفقات دوالرية في 4 سنوات

بدء تسليم قطع أراضي اإلسكان االجتماعى واألكثر متيزاً 5 يناير

القاهرة - أ.ش.أ: قال طارق 
عامر محافظ البنك املركزي، 
امــس إن إجمالــي التدفقات 
الدوالريــة على مصر بلغت 
٢٠٠ مليار دوالر خالل األربع 
سنوات املاضية، بفضل جناح 
برنامــج السياســات املالية 
والنقدية الذي تنفذه مصر. 
وأضاف عامــر - في كلمته 
أمام املؤمتر املصرفي العربي، 
والذي انطلق امس وينظمه 
احتاد املصــارف العربية - 
أن برنامج السياسات املالية 
حقق نتائج إيجابية كبيرة 
تبلورت في استقرار سوق 
النقد وتراجع التضخم، كما 
أصدرت مصر ســندات ملدد 

تصل إلى 4٠ عاما.
وأشــار إلى أن احلكومة 
تنفذ حاليا مشــروعا كبيرا 
للنهوض بالقطاع الصناعي، 
مضيفا: »نأمل في اســتمرار 
احلكومــة فــي دعــم هــذا 
القطــاع املهــم.. وأن تقــدم 

القيــادة السياســية  حول 
هو الــذي مكننا في جتاوز 
األزمــة املالية التــي عانت 
منهــا مصر قبل ســنوات، 
مشــددا علــى أن األحــداث 
السياسية في املنطقة تؤثر 
على كل االقتصادات لوجود 

مضيفا: »قفز عجز املوازنة 
أكثر من ١6%«.

وأضــاف محافــظ البنك 
املركزي: »جتربتنا من هذه 
األزمــة تؤكد أهمية التعامل 
بسياسة نقدية مرنة والسماح 
بتحركات رؤوس األموال ألن 
التضييق يأتي بنتائج سلبية 

منها هروب األموال«.
وقال طارق عامر محافظ 
البنــك املركزي - في كلمته 
- إن األحداث السياسية في 
٢٠١١ أدت إلى حدوث انفالت 
في السياسات املالية وصعود 

عجز املوازنة إلى ١6%.
وتابــع قائــال: »حدثــت 
صدمة في ســوق النقد ولم 
تتحرك السياســيات املالية 
الستيعاب هذه الصدمة التي 
أدت إلى تراجع احتياطي النقد 

وارتفاع األسعار«.
وشــدد عامر على أهمية 
مرونة السياسات املالية في 
مثل هذه األحداث المتصاص 

الصدمات، مضيفا: »استعدنا 
في الوقت احلالي أمن الدولة 
املالي، فلدينا احتياطي نقدي 
ضخم ومستمر في الصعود، 
معــدالت  تراجعــت  كمــا 

التضخم«.
وأشار إلى اتخاذ خطوات 
مالية مهمة مثل إلغاء جميع 
القيود علــى حركة رؤوس 
األمــوال، الفتا إلــى أن ذلك 
من أهم الدروس املهمة التي 
استوعبناها بعد ٢٠١١، مشددا 
علــى أن التوافق وااللتفاف 
حول القيادة السياسية ساعد 

على عبور هذه األزمة.
ولفت طارق عامر محافظ 
البنــك املركزي إلــى برامج 
مهمة تنفذهــا احلكومة في 
البنيــة التحتيــة وخاصــة 
الكهرباء، قائال: »بعد العجز 
في هذا القطاع أصبحنا نصدر 
الكهرباء وأنشــئت محطات 
عمالقة ضخمة بتكلفة بلغت 

١5 مليار دوالر«.

ارتباطات واضحة بينها.
وتابع قائال: »ما حدث في 
مصر بعد ٢٠١١ انعكس على 
االقتصاد ومؤشراته سلبا، إذ 
أدى إلى هروب املستثمرين 
املــال  واضطــراب أســواق 
وصعود معدالت التضخم«، 

»بفضل جناح برنامج السياسات املالية والنقدية الذي تنفذه مصر«

طارق عامر محافظ البنك املركزي متحدثا أمام املؤمتر املصرفي العربي

احلكومة املزيد من احلوافز 
الضريبية للقطاع الصناعي«، 
منوها بأن املركزي املصري 
يدعم مبــادرات دعم القطاع 

الصناعي بجدية تامة.
وأكــد عامر - في كلمته 
- أن التوافــق وااللتفــاف 

القاهرة ـ ناهد إمام

أكــد د.عاصم اجلزار، وزير اإلســكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة أن جهاز مدينة العبور اجلديدة، ســيبدأ يوم األحد 
املوافق 5 يناير املقبل، وحتى يوم الثالثاء ٢٠٢٠/٢/١١، في تسليم 
قطع أراضي اإلسكان االجتماعي، وقطع أراضي اإلسكان األكثر 
متيزا، موضحا أنه على احلاجزين التوجه قبل االستالم مبوعد 
كاف، إلى اإلدارة العقارية مبقر جهاز املدينة، لفتح ملف للقطعة، 
ومعهم ما يفيد سداد املستحقات املالية بالبنك، وجميع املستندات 
اخلاصة بقطعة األرض. وقال م.وائل سمير، رئيس جهاز تنمية 
مدينة العبور اجلديدة: ســيتم تســليم قطع أراضي اإلســكان 
االجتماعــي مبنطقة ٢6٠٠ فدان )كمرحلــة أولى(، واملخصصة 
بالقرعــة العلنية التي مت إجراؤها بتاريخ ٢٠١7/١١/١3، كالتالي، 
قطــع بلوك 4١٠٠٩، من ١: ١8، يوم األحد ٢٠٢٠/١/5، وقطع بلوك 
4١٠١٠، من ١: 3٢، يوم اإلثنني ٢٠٢٠/١/6، وقطع بلوك 4١٠١١، من ١: 
٢٠، يوم األربعاء ٢٠٢٠/١/8، وقطع بلوك 4١٠١٢، من ١: ٢٠، وقطع 

بلوك 4١٠١3، من ١: ١6، يوم اخلميس ٢٠٢٠/١/٩.

توثيق 1833 شركة استوفت جميع الشروط
القاهرة - هناء السيد - مجدي عبدالرحمن

أكد أحمــد إبراهيم املستشــار التنفيذي واملتحدث 
الرســمي لبوابة العمرة املصرية أنه ال أساس لصحة 
ما أثارته بعض الشــركات السياحية من رفض غرفة 
شركات الســياحة إمتام إجراءات التوثيق على بوابة 
العمرة، مشيرا إلى أن إجراءات التوثيق كانت معلومة 
جلميع الشــركات وأنه حتى إغالق بــاب التوثيق ١4 
نوفمبر املاضي، قامت ١833 شركة بالتوثيق على البوابة 
مستوفية كل الشروط املوضوعة. وقال إبراهيم - في 
تصريح امس - إنه من بني شروط التوثيق أن تكون 

الشركة عضوا في منظمة اإلياتا )منظمة النقل اجلوي 
املنظمة جلميع خطوط الطيــران في العالم(، ولديها 
كود إياتا مفعل، وهذا الــشـرط مــوضــوع مــن قــبل 

اململكة العربية السعودية.
إلى ذلك، طالب رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، 
احلكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل خالل ١5 يوما 
يتضمن إنشــاء هيئة مستقلة للشــهر العقاري تتبع 
رئاســة مجلس الــوزراء أو وزارة التخطيط، وليس 

وزارة العدل.

رئيس »النواب« يطالب بإعداد مشروع قانون متكامل خالل 15 يوماً إلنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري
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